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Utilaj Tehnologic în Industria Alimentară 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de Licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 

6 
6 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

180 zi 48 24/18 90 — 

180 fr 14 6/14 152 — 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, fizica, chimia, desen tehnic. 

Conform competenţelor pregătirea studenţilor pentru cunoaşterea proceselor și aparatelșor din 
industria alimentară ; formarea viitorilor specialişti în direcţia 
cunoaşterii şi utilizării proceselor tehnologice IA ; - fundamentarea 
teoretică a desfăşurării la parametri optimi a celor mai moderne aparate 
şi instalaţii pe operaţii specifice din industria alimentară. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Expunere orală interactivă, folosind, videoproiectorul, prelegere, sinteze, dialog 
Lipsa la curs va fi recuperată prin susţinerea publică a referatelor la tema ratată. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor, impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
La lucrări practice studenţii vor fi capabili să cunoască modul de rezolva probleme din 
domeniu. 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din domeniul industriei alimentare. 

CP 1.1. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază 
din matematică, fizică, chimie. 

CP1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/module fundamentale pentru 
explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau 
proceselor specifice ingineriei produselor alimentare. 

CP 1.3. Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele/modulele 
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fundamentale, pentru calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea 
sistemelor tehnice, specifice ingineriei produselor alimentare, în condiţii de 
asistenţă calificată. 

CP 1.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din 
disciplinele/modulele fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza și 
aprecierea calitativă și cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici, 
precum şi pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din procese specifice 
tehnologiei produselor alimentare. 

CP 1.5. Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice tehnologiei produselor 
alimentare, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor 
optime şi soluţiilor consacrate din disciplinele/modulele fundamentale. 

 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi 
îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru 
dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a 
cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Finisarea pregătirii (instruirea) inginerească generală, formând baza de trecere la însuşirea 
disciplinelor tehnologice de specializarea respectivă şi este baza pe materialele 
disciplinelor fundamentale (matematica, fizica, chimia, mecanica teoretică). 

Obiectivele 
specifice 

Studierea legilor fizico-chimice de desfăşurare a operaţilor unitare, utilizate în tehnologiile 
alimentare. în aplicarea acestora în metodologie de modelarea, optimizare şi perfecţionare 
a operaţiilor unitare cu evidenţa problemelor ecologice şi de economie. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Mașini de spălat materii prime, recipiente. 4 1 

T.2. Mașini de zdrobit, de mărunțit produse agroalimentare. 4 2 

T.3. Mașini de separat produse agroalimentare 4 1 

T.4. Mașini de amestecare-malaxare a produselor. 4 1 

T.5. Mașini de dozat, de umplut a produselor agroalimentare 4 2 

T.6. Mașini de închis cutii de tablă, recipiente de sticlă și masă plastică prin diverse 
metode de închidere. 

4 1 

T.7.Mașinii de etichetat cutii de tablă, recipiente din sticlă și de masă plastică. 4 1 
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T.8 Schimbătoarele de căldură utilizate la întreprinderile alimentare. 4 1 

T.9. Instalații pentru sterilizarea, pasteurizarea produselor agroalimentare. 4 1 

T.10. Instalații de concentrare, uscare a produselor alimentare. 4 1 

T.11. Cuptoare de copt pâine, de prăjit. 4 1 

T.12. Instalații pentru fierberea, prelucrarea cu fum, abur al produselor 
alimentare. 

4 1 

Total 48 14 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1 Calculul mașinilor liniare și cu tambure rotative de spălat materii prime, 
recipiente. 

1 0,5 

LP2. Calculul tehnologic, energetic și cinematic al mașinilor de zdrobit . 2 0,5 

LP3. Calculul instalațiilor de separat, separatoarelor centrifugale.  1 0,5 

LP 4. Calculul mașinilor de amestecare-malaxare a produselor. 1 0,5 

LP5. Calculul mașinilor de dozat produse agroalimentare.  2 0,5 

LP6. Calculul tehnologic , cinematic de dimensionare a automatelor de 
închis recipiente.  

1 0,5 

LP7. Calculul tehnologic și cinematic al mașinilor de etichetat cutii de tablă, 
recipiente din sticlă și de masă plastică.  

1 0,5 

LP8. Calculul termic  și de dimensionare al schimbătoarelor de căldură . 2 0,5 

LP9. Calculul termic și de dimensionare al Instalațiilor pentru sterilizarea, 
pasteurizarea produselor. 

2 0,5 

LP10. Calculul termic și de dimensionare al Instalațiilor pentru concentrare, 
uscare a produselor alimentare. 

2 0,5 

LP11. Calculul termic  și de dimensionare al cuptoarelor de copt pâine, de 
prăjit. 

2 0,5 

LP12. Calculul termic  și de dimensionare al Instalațiilor pentru fierberea, 
prelucrarea cu fum, abur al produselor alimentare.  

1 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 18 6 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea construcției și principiului de funcționare a mașinii de tăiat produse 
agroalimentare și optimizarea schemei cinematice a acesteia 

4 1 

LL2. Studierea construcției, principiului de funcționare, metodelor de reglare și de 
ajustare a mașinilor de dozat lichide alimentare plate 

4 2 

LL3. Studierea construcției și a funcționării mașinii de închis butelii cu dopuri de 
polietilenă și modernizarea metodei de orientare a acestor dopuri. 

4 1,5 

LL4. Studierea construcției și funcționării mașinii de tip ВЭМ de etichetat butelii și 
optimizarea schemei cinematice a acesteia. 

4 1,5 

LL5. Studierea construcției și funcționării mașinii de divizat aluat. 4 1 

LL6. Studierea construcției mașinii de rotunjit semifabricate de aluat. 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 8 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Aminov M.S., Muradov M.S., Aminova E.M. Tehnologhiceskoeoborudovaniekonservnâh 
i ovoşcesuşilinâhzavodov. – M.: Kolos, 19966. – 430 s. 

2. Astanin N.M. Butâlcomoecinâemaşinî. – M.: Agropromizdat, 1986. – 223 s. 
3. Azrilevici M.I. Tehnologhiceskoeoborudovaniesaharnâhzavodov. – M.: Agropromizdat, 

1986. – 320 s. 
4. Balaşov V.E. Praktikumporasceotutehnologhiceskogooborudovaniadliaproizvodstvapiva 

i bezalcogolinâhnapitkov. – M.: Agropromizdat, 1988. – 188 s. 
5. Carpov S. Tehnologiagenerală a indiustrieialimentare. Tehnologiifermentative. – 

Chişinău: I.E.P. Ştiinţa, 1997.–304 p. 
6. Căpăţină C. Ambalareaproduseloralimentare. – Sibiu: Editurauniversităţii „LucianBlaga”, 

2000. – 268  
7. Cebotarescu I., Neagu C., Bibere L. utilajtehnologicpentruvinificaţie. – Chişinău– 

Bucureşti: EdituraTehnică, 1997.–580 p. 
8. DikisM.Ia., Maliskii A.N. Tehnologhiceskoeoborudovaniekonservnâhzavodov. – 4-e izd. 

pererab. I dop. – M.: Piscevaiapromâşlennosti, 1973. – 423 s. 
9. Draghilev A.I., SezanaevIa.M. 

Tehnologhiceskoeoborudovaniepredpriatiikonditerskogoproezvodstva.–M.: Kolos, 
2000.- 496 s. 

10. Exploatarea, întreţinereaşireparareautilajelordinindustriacărnii / C. Banu, P.Alexe, 
H.Draganş.a. CoordonatorC.Banu. – Bucureşti: EdituraTehnică, 1990. – 408 p. 

11. Ganea G., Mudreac V. Utilajtehnologicînindustriaalimentară. 
Problemeşimetodederezolvare. – Chişinău: Editura U.T.M., 1999. – 242 p. 

12. Ganea G., Bernic M., Răducanu M. 
Liniitehnologiceautomatizateşimecanizatedinindustriadeprelucrare a 
produselorhorticole. – Chişinău: U.T.M., 2001. – 200 p. 

13. Gorenkov E.S., Bibergal V.L. Oborudovaniekonservnogoproizvodstva: 
pererabotkaplodov i ovoşcei. Spravocinik. – M.: Agropromizdat, 1989. – 256 s. 

14. Grebeniuk S.M. Tehnologhiceskoeoborudovaniesaharnâhzavodov.– M.: Leogkaia i 
piscevaiapromâşlennosti, 1983.–520 s. 

15. Harlamov S.V. praktikumporasceotu i konstruirovaniumaşin i 



FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  

 

apparatovpiscevâhproizvodstv. – L.: Agropromizdat, Leningradskoeotdelenie, 1991. – 
256 s. 

16. Hromeenkov V.M. Tehnologhiceskoeoborudovaniehlebozavodov i malaronnâhfabrik. – 
SPb.: GIORD, 2002.–496 s. 

17. Iarmolinskii D.A.,  Zaicik Ţ.R. Elementîkonstrukţiiavtomatovliniirozlivavin. – M.: 
Maşinostroenie, 1974. – 256 s. 

18. Ioancea L., Kathrein I. Condiţionareaşivalorificareasuperioară a 
materiilorprimevegetaleînscopurialimentare. Tehnologiişiinstalaţii. – Bucureşti: 
EdituraCeres, 1988. – 363 p. 

19. Konservî i konţentratîdliadetskogopitania / E.T.Dmitrieva, G.M.Evstigneev, Z.A.Marh i 
dr.; podred. A.N. Samsonovoi. – M.: Agropromizdat, 1985. – 246 s. 

20. Kotelinikov A.F., Avramenko E.P., Kolesnik E.I. 
Sovremennâezakatocinâemaşinîdliametalliceskoi i stekleannoitarî. – M.: Leogkaia i 
piscevaiapromâşlennosti, 1984. – 152 s. 

21. Kretov I.T., Antipov S.T., Şahov S.V. 
Injenernâerasceotîtehnologhiceskogooborudovaniapredpriatiibrodilinoipromâşlennosti
. – M.: Kolos S, 2004. – 391 s. 

22. Maşinî i apparatîpiscevâhproizvodstv. V 2kn.: Ucebnikdliavuzov / S.T.Antipov, 
I.T.Kretov, A.N.Ostrikov i dr.; podred.acad. RASHN V.A.Panfilova. – M.: Vâsşaiaşkola, 
2001. – 1380 s. 

23. Mudreac V., Ganea G., Gorea G. Utilajtehnologicindustrial. Elementedeproiectare.– 
Chişinău: Editura U.T.M., 2005.–131 p. 

24. Oborudovaniepisceconţentratnogoproizvodstva. Spravocinik / V.A.Voskoboinikov, 
V.M.Kravcenko, I.T.Kretov i dr. Podred.I.T.Kretova i V.A.Voskoboinikova. – M.: 
Agropromizdat, 1989. – 303 s. 

25. Sitnikov E.D., Kaceanov V.A. Oborudovaniekonservnâhzavodov.– M.: Leogkaia i 
piscevaiapromâşlennosti, 1981.–248 s. 

26. Stabnikov V.N., Lâsianskii V.M., Popov V.D. Proţessî i apparatîpiscevâhproizvodstv. – 4-e 
izd. pererab. i dop. – M.: Agropromizdat, 1985. – 503 s. 

27. Schnakovszky C., Pintilie G. Ambalaje. Materiale, fabricarea, ambalarea. – Chişinău: 
TEHNICA – INFO, 2001. – 296 p. 

28. Tehnologhiceskoeoborudovaniepiscevâhproizvodstv / B.M. Azarov, H.Aurih, S.Dicev i 
dr. Podred. B.M.Azarova. – M.: Agropromizdat, 1988. – 463 s. 

29. Ustroistvo i expluataţiaoborudovaniapredpriatiipiscevoipromâşlennosti / A.I. Draghilev, 
Ţ.R.Zaicik, V.F.Kolomieţ i dr. 2-e izd. pererab. i dop. Podred. A.I.Draghileva. – M.: 
Agropromizdat, 1988. – 399 s. 

30. Utilajultehnologicdinindustriadeprelucrare a produselorhorticole / B.Segal, R.Amarfi, 
V.Cubleşan, G.Dima. – Bucureşti: EdituraCeres, 1984. – 318 p. 

31. Zaicik Ţ.R., Trunov V.A., Iaşin V.K. Maşinîdliafasovaniapiscevâhjidkostei v butâlki. – M.: 
Agropromizdat, 1989. – 239 s. 

32. Zaicik Ţ.R. Tehnologhiceskoeoborudovanievinodeliceskihpredpriatii. 3-e izd. Ispr. – M.: 
DeLiprint., 2004. – 476 s. 

33. Технологическое оборудование мясокомбинатов / С.А. Бредихин, О.В. 
Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. - М.: Колос, 2000, - 392 с. 

34. Технология и оборудование мукомольной, крупяной и комбикормовой 
промышленности. / Г.А. Егоров, Я.Ф. Мартыненко, Т.П. Петренко. - М: Изд. 
Комплекс МГАПП, 1996 - 209 с. 

Suplimentare  



FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 

 


